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• Objektiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II
• Exponering: [S]-läge, 1/2 000 sekund, f/5,6
• Vitbalans: Auto 0
• Känslighet: ISO 200
• Picture Control: Standard
© Marcel Lämmerhirt

• Objektiv: AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR
• Exponering: [A]-läge, 1/500 sekund, f/5,6
• Vitbalans: Auto 0
• Känslighet: ISO 640
• Picture Control: Standard
© Go Yamagata

• Objektiv: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
• Exponering: [M]-läge, 1/800 sekund, f/5,6
• Vitbalans: Auto 0
• Känslighet: Auto (ISO 400)
• Picture Control: Standard
© Marcel Lämmerhirt

KRAFTEN I D5 – MEN I DX-FORMAT.
Den här kameran är ett yngre syskon till den professionella flaggskeppskameran
D5, och har därmed en kraft och en precision som klarar krävande fotouppdrag.
Om du söker efter ett mindre, lättare alternativ till den fullstora modellen
kommer den här kameran uppfylla alla dina förväntningar. Och lite till.

• Det kraftfulla, nya AF-systemet med 153 punkter ger överlägsen
motividentifiering i olika slags situationer

• Det kompakta, lätta DX-systemet ger dig en fantastisk rörlighet,
särskilt vid telefotografering

• Serietagningen med ca 10 bps (upp till 200 bilder i 14-bitars förlustfri
komprimering, RAW) fångar avgörande ögonblick som snabbt flimrar
förbi

• Det nya bildhanteringssystemet EXPEED 5 har överlägsen
bildkvalitet och en känslighet på upp till ISO 51 200 som kan utökas
till Hög 5 (motsvarar 1 640 000)

• Filma i 4K/UHD (30p) för proffsresultat
• LCD-pekskärmen på 8 cm (3,2 tum) har 2 359 000 punkter och kan
vinklas så att du bekvämt kan fotografera från låga eller höga vinklar
• Med hjälp av SnapBridge kan du hålla kameran sammankopplad med
en kompatibel smartphone eller surfplatta via inbyggd Wi-Fi® och
Bluetooth®

Exakt AF: ger överlägsen motividentifiering

Pålitlig AF-prestanda

Fokuspunkter där autofokus och elektronisk avståndsmätare kan användas med telekonvertern AF-S/AF-I Telekonverter

Alla 153 fokuspunkter är kompatibla
med AF NIKKOR-objektiv med en
öppen bländare på f/5,6 eller mer. De
15 fokuspunkterna i mitten (nio valbara)
fungerar med en effektiv bländare på f/8.
Med en telekonverter monterad kan du
fokusera även på väldigt avlägsna motiv*.
*Antalet fokuspunkter som fungerar som sensorer av korstyp
varierar beroende på vilken objektivkombination som används.

För effektiva maximala bländare under f/5,6
och över f/8
37 fokuspunkter: / / /
17 valbara punkter: /
25 sensorer av korstyp: /

Särskild AF-motor: mycket snabb
fokusering

DX

153 fokuspunkter: / / /
(99 sensorer av korstyp: / )
55 valbara punkter: /
(35 sensorer av korstyp: )

1.3× 117 fokuspunkter: / / /
(63 sensorer av korstyp: / )
45 valbara punkter: /
(25 sensorer av korstyp: )

AF
153
PUNKTER

Revolutionerande
autofokussystem med
enastående motividentifiering

Precision när den är som bäst: ledande
AF-prestanda

För effektiva maximala bländare på f/8
15 fokuspunkter: / / / /
9 valbara punkter: / /
5 sensorer av korstyp: /

Obs! Övriga fokuspunkter, utöver sensorerna av korstyp, är linjesensorer som
känner av horisontella linjer. Punkter betecknade med ( känner av vertikala linjer).

Precis som D5
använder D500 en
särskild AF-mikrobearbetningsenhet som
snabbt bearbetar
den stora mängden
bilddata från de 153
AF-punkterna. AFmotorn samarbetar
med kamerans RGB-mätsensor på 180
000 pixlar för att ge en otroligt detaljerad
motivanalys, avancerad motividentifiering
och stabilare spårning. Även vid snabb
bildhastighet på ca 10 bps kan D500
fokusera perfekt på motiv som rör sig
snabbt och hålla dem i fokus.

D500 har samma
AF-system som D5,
Nikons flaggskepp
i FX-format. Det
innebär att du kan
fokusera med
absolut precision,
även i halvmörker.
Med otroliga 153
fokuspunkter (55 valbara) och 99 sensorer
av korstyp i centrala och perifera områden
har detta fantastiska AF-system en täckning
som i princip täcker sökarens fulla bredd.
En AF-känslighet på ner till -4 EV vid
mittpunkten och -3 EV (ISO 100, 20 °C)
för alla andra punkter ger otroliga resultat
i svag belysning. Små motiv som rör sig
i hög hastighet kan följas med en helt ny
precision och motiv i utkanten av bilden
känns enkelt av. Systemet kan ställas in
på 153, 72 eller 25 punkters täckning i
Kontinuerligt AF-läge.

D500 + AF-S TELECONVERTER TC-20E III + AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR

AF-låsning: bibehåll fokus i fartfyllda
situationer

AF-finjustering: optimera automatiskt AF
för ett visst objektiv

AF-låsningsfunktionen hanterar
fokuseringen i fartfyllda eller oberäkneliga
situationer. AF-reaktion vid dolt motiv är
perfekt när ett föremål passerar mellan
motivet och kameran. Välj ”Snabb” om du
enkelt vill skifta fokus mellan det störande
objektet och det ursprungliga motivet.
Välj ”Fördröjd” om du vill behålla fokus
på det ursprungliga motivet. Motivrörelse
anpassar AF-reaktionen utifrån hur motivet
rör sig mot kameran. Välj ”Ojämn” om
motivet tenderar att stanna och starta.
Välj ”Jämn” om motivet rör sig med
konstant hastighet. Oavsett om du följer
en särskild skridskoåkare under en spurt
eller fångar en särskild spelare under en
tumultartad VM-final ser AF-låset till att du
kan fokusera på målet.

D500 gör det enkelt att finjustera AF
efter det NIKKOR-objektiv som används.
Om du fotograferar i Livevisning ställer
kameran automatiskt in och registrerar
finjusteringsvärdet** för varje objektiv,
vilket garanterar exakt fokus. Manuell
finjustering finns också.
**Slå på ”AF-finjustering” i inställningsmenyn för att aktivera
det finjusterade värdet för fotograferingen.

AF-områdeslägen: ställ enkelt
in AF-områden för olika
fotograferingssituationer
D500 gör det enkelt att snabbt växla
mellan AF-områdeslägen. Tilldela bara
ett AF-områdesläge till en av kamerans
anpassningsbara knappar*** och
växla sedan till det tilldelade läget
genom att hålla knappen intryckt under
fotograferingen.
***Med undantag för 3D-följning.

© C.S.Ling

Rörlighet: fördelen med DX-telefoto

*14 bitars förlustfri komprimering (RAW).

© Go Yamagata

Hastighet som ger osannolika bilder: upp
till 10 bps för upp till 200 bilder

Stabil sökarbild: följ enkelt motiv som rör
sig fort

Den supersnabba D500 fångar enkelt
de viktiga ögonblicken. Tack vare
kamerans snabba bildsensor och det nya
bildhanteringssystemet EXPEED 5 kan
du fotografera i upp till 10 bps** med AE/
AF-spårning eller med spegeluppfällning.
Den stora bufferten kan användas för
upp till 200 NEF (RAW)-bilder, med
14-bitars förlustfri komprimering eller
stora JPEG-bilder från en serietagning.
Två kortplatser (en för XQD-kort och en för
SD UHS II-kort) hanterar enkelt kamerans
bildhastigheter och ser till att bufferten
rensas omedelbart, så att kameran är redo
för nästa serietagning.

D500 gör det enkelt att hitta och
följa motivet, till och med i fartfyllda
miljöer. Snabbare serieslutar- och
spegelmekanismer minskar blackouten i
sökaren avsevärt vid snabb serietagning
och kamerans spegeldrivmekanism
ger effektiv reducering av indirekt ljus.
Oskärpa i sökaren minskas för att ge en
stabil, tydlig bild vid snabb serietagning.
AF-motivföljningen och sikten genom
sökaren förbättras markant.

**Ungefärliga bildfrekvenser med ett fulladdat EN-EL15
uppladdningsbart litiumjonbatteri, kontinuerlig servo-AF, en
slutartid på 1/250 sek. eller kortare och standardvärden för
alla andra inställningar.

*Motsvarande 35 mm-format.

Främre skydd: mycket tålig
termoplast förstärkt med kolfiber

Bildsensor

AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8E ED VR:
lätt, smidigt standardobjektiv
Kombinera D500 med dess otroligt
lätta, smidiga standardobjektiv så har
du en kamera som gärna får följa med
ut. Den här mångsidiga zoomen på
5× motsvarar 24–120 mm i fullformat,
och den snabba bländaren ger många
fotograferingsmöjligheter. Tack vare Nikons
imponerande vibrationsreduceringssystem
(VR) kan du fotografera med upp till
fyra stegs längre slutartid** och en
elektromagnetiskt styrd bländare
ger exakta exponeringar vid höga
bildfrekvenser.
**Enligt CIPA-standarderna. Kan åstadkommas i NORMALläge med objektivet monterat på en digital SLR-kamera i DXformat.

AF-S DX NIKKOR 16-80mm
f/2.8-4E ED VR

Kombinationer som ger en bildvinkel som motsvarar ett objektiv med en brännvidd på 600 mm*

Ca 160 mm

Snabb serietagning, så
att du självsäkert kan
fånga viktiga ögonblick

LCD-monitor

D5 + AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR
Ca 5 215 g** (XQD-typ)

Ca 147 mm

bps

Ca 115 mm

200 bilder*

Bakre skydd:
magnesiumlegering

Främre del: mycket tålig
termoplast förstärkt med
kolfiber

Ca 158,8 mm

10

upp till

Överdel:
magnesiumlegering

D500 har stora fördelar vad gäller vikt.
Kamerahuset är lätt och kamerans DXsensor har en beskärningsfaktor på
1,5×* vilket ger en telefotoeffekt vid
fotografering med FX-objektiv. Jämfört
med objektiv och kamera i fullformat
gör den här beskärningsfaktorn att
telefotoutrustningens vikt och längd kan
minskas ned till ungefär hälften. Nu kan du
kasta dig in i händelsernas centrum, eller
ta bilder på ett svåråtkomligt fågelbo så att
det ser ut som om du satt alldeles bredvid,
utan de problem som följer av en tung
professionell utrustning.

D500

D5

D500 + AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G EDVR
Ca 2 430 g**
* Motsvarande 35 mm-format.
**Batteri, ett XQD-minneskort (två XQD-kort för
D5) och objektivlock ingår.

1,3× bildområde: flexibel telefotografering
utan att byta objektiv
Kärnlös motor
Hjälpmekanism för
att driva spegeln

D500 har ett bildområde på 1,3× vilket
ger dig flexibilitet att komma nära motivet
utan att byta objektiv. Med en bildvinkel
som ungefär motsvarar 2× objektivets
brännvidd*** gör bildområdet att du kan
ta dig in i bildens hjärta. Ta dramatiska,
knivskarpa stillbilder utan tillbehör, och
beskurna filmer i full HD – allt utan extra
utrustning.
***I 35 mm-format.

Spegelbalanserare

1.3×

4K/UHD
Fantastisk Ultra HDvideo utformad för olika
multimedieapplikationer

Filmisk 4K/UHD-video (3 840 × 2 160)
D500 är Nikons första
D-SLR-kamera i DXformat som spelar in
4K/UHD-filmer med
HD-kvalitet direkt i
kameran vilket ger en helt ny nivå av
filmskapande flexibilitet. Du kan spela
in 4K/UHD-filmer (3 840 × 2 160 pixlar)
på upp till 29 minuter och 59 sekunder*
i 30p/25p/24p med ursprunglig
pixelbeskärning, vilket garanterar att
bildkvaliteten blir så hög som möjligt.
Full HD-video (1 080p) kan spelas in
med bildfrekvenser på upp till 50p/60p i
flera sensorbeskärningsformat, inklusive
ursprunglig full HD-pixelbeskärning.
Kameran erbjuder ren HDMI ut: även 4K/
UHD-filmer kan spelas in på minneskortet
i kameran eller skickas okomprimerade
till HDMI med 8-bitars 4:2:2 YCbCr.
HDMI-överföring kan användas för alla
filmupplösningar vid fjärrfotografering.

4K/UHD timelapse-film direkt i kameran
Förvandla tidens gång till en dramatisk,
snabb sekvens. D500 har en timelapsefunktion med 4K/UHD-kvalitet som
enkelt skapar timelapse-filmer i 4K/
UHD** och full HD, direkt i kameran.
Exponeringsutjämningen hanterar
oönskade flimmereffekter genom att den
automatiskt minskar mindre variationer i
exponering mellan bilderna.

Aktiv D-Lighting: spara tid vid
efterbehandlingen
Med D500 kan du använda Aktiv
D-Lighting på filmer i full HD och HD. Få
rika tonövergångar, detaljer i högdagar
och skuggor och naturligt ljus när du
fotograferar motiv med hög kontrast, utan
att du behöver efterbehandla bilderna.

**Maximal inspelningstid för timelapse-film i 4K UHD är 3 min.

Stabila filmer utan stativ: elektronisk
vibrationsreducering (VR)
Den elektroniska
vibrationsreduceringsfunktionen (eVR) i D500 dämpar effekterna av
kameraskakningar märkbart när du filmar i
full HD utan stativ.
Horisontell rörelse

Aktiv D-Lighting: Av

Vertikal
rörelse

Roterande
rörelse

Behåll skärpedjupet även vid dramatiska
ljusväxlingar: automatisk ISO-känslighet

Särskild filmmeny: håll
filminställningarna för sig

D500 har automatisk ISO-känslighet,
vilket är ovärderligt om du vill bevara
skärpedjupet och fokuseringen i
sekvenser där ljuset förändras mycket,
till exempel ett motiv som rör sig från en
mörk korridor ut i middagsljuset. I M-läget
kan känsligheten ställas in från ISO 200
ända upp till Hög 5 och du kan ställa in
de högsta ISO-värdena som kameran ska
använda.

D500 har en särskild filmmeny som gör
det enkelt att komma åt och justera viktiga
filminställningar, som vitbalans och Picture
Control, helt oberoende av inställningarna
för stillbilder. Du kommer även snabbt åt
filminställningarna genom att trycka på
P-knappen.

Praktiska anpassade inställningar för
filminspelning

3 840 × 2 160: Kompatibel med 4K/UHD

DX-baserat bildområde: kompatibelt med full HD och HD
Obs! Filmernas bildförhållande är 16:9 oavsett vilket bildområde som väljs

D500 har en inbyggd stereomikrofon
och är kompatibel med Nikons externa
ME-1 stereomikrofon och ME-W1 trådlös
mikrofon. En stereomikrofoningång och
en ljudutgång gör det möjligt att finjustera
ljudnivåerna isolerat både före och under
inspelning. Mikrofonens känslighetsnivå
kan justeras i 20 steg och du kan visuellt
bekräfta justeringen på kamerans LCDskärm. (När du använder hörlurar från
tredje part kan ljudet justeras i 30 steg.)
Det går att välja ljudomfång (brett/röst)
och reducera vindbrus vid inspelning med
den inbyggda mikrofonen.

Aktiv D-Lighting: Hög

*4K/UHD-filmer spelas in i separata filer.

1,3×-baserat bildområde: kompatibelt med full HD och HD

HiFi-ljudkontroll

Med D500 kan du använda förinställda
Pv- och Fn-knappar för att smidigt
kontrollera exponeringskompensation
eller ändra skärpedjupet med funktionen
motorbländare***.
***Funktionen motorbländare finns endast tillgänglig i A- eller
M-läget.

Flimmerreduceringsfunktion (vid serietagning)
Ljus

Ljus
1/100 sek. (vid 50 Hz), 1/120 sek. (vid 50 hz)
Mörk

Ljuskälla
Bild 1

Bild 2

Flimmerreducering:
av

Om fotot tas när ljuskällan är mörk
blir bilden underexponerad
Bild 1

Flimmerreducering:
på

Bild 2
Kameran fotograferar
automatiskt när det är som ljusast

Ger stabil exponering och färg

51200EXPEED 5
med

ISO

Utmärkt bildkvalitet med minskat brus, även vid höga
ISO-inställningar

© Todd Owyoung

Nya EXPEED 5: Nikons mest kraftfulla
processor någonsin
Nikons nya bildhanteringsenhet
EXPEED 5 har kraftfulla
beräkningsfunktioner som enkelt
hanterar datamängden och de
snabba skrivhastigheterna från
bildsensorn i D500. Brus reduceras
avsevärt, till och med i extremt svagt ljus,
och även beskurna bilder som tagits med
högt ISO har bibehållen kvalitet. Strukturer
och detaljer bevaras troget samtidigt som
diskreta tonövergångar återges jämnt.

Flimmerreducering minskar variationerna
i exponering

Ta den perfekta bilden: kraftfulla
ljusmätnings- och bildsensorer

Picture Control-system: flexibelt
bildskapande

Artificiella ljuskällor, som lysrörsbelysning,
brukar ge upphov till flimmer, vilket kan
göra bilderna mörka. För att minimera
den här effekten har D500 en funktion
för flimmerreducering. Kameran
registrerar den starkaste ljusnivån och
ändrar automatiskt slutartiden något
för att undvika underexponering, så
att du får stabil exponering även under
serietagning*.

D500 har samma RGBmätsensor på 180 000
pixlar som D5. Den här
nya sensorn, som utvecklats
av Nikon, samarbetar med
kamerans CMOS-bildsensor
i DX-format med 20,9 megapixlar för att
ge precis motividentifiering och skarpa
detaljer med djupa tonövergångar.

*Serietagningen kan bli långsammare.

Tre automatiska lägen för vitbalans

Med sju förinställda alternativ gör Nikons
Picture Control-system det enkelt att
definiera parametrar som skärpa, mättnad
och nyans oavsett om du tar stillbilder eller
spelar in video. Du kan finjustera detaljer
med Klarhet. Eller använda alternativet
Jämn för att förenkla efterproduktionen.
Med en tonkurva som är närmast en rak
linje gör Jämn det möjligt att hämta så
mycket information som möjligt gällande
dina motivs färger, ljushet och textur. Det
här Picture Control-alternativet är perfekt
när du filmar material där du tänker skapa
färgövergångar i efterhand, eftersom det
förhindrar utfrätta högdagrar, hopflutna
skuggor och oönskad färgmättnad även
efter justering eller redigering.

Inte rädd för mörkret: ISO 100 till 51 200,
kan utökas till Hög 5 (motsvarande ISO
1 640 000)
D500 räds inte svåra ljusförhållanden.
Tack vare det otroligt stora ISO-intervallet
kan den här kameran hantera både mörka
miljöer och högdagrar väldigt bra. Vid
fotografering i extremt starkt ljus kan du
utöka ISO-intervallet ned till motsvarande
ISO 50 på inställningen Låg 1. I mörka
miljöer kan du utöka upp till en otrolig
ISO på 1 640 000 om du använder
inställningen Hög 5.
Tagen med ISO 51 200
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Du kan välja att visa
känner av flimmer

-ikonen i sökaren när kameran

Precis som Nikons ledande D5-kamera
har D500:s vitbalans tre automatiska
lägen för att du ska få exakta atmosfäriska
resultat. Auto 0 (Behåll vit) visar vit
som vit, även under en ljuskälla med
en låg, rödaktig färgtemperatur. Läget
Auto 1 Normal bibehåller en balans
mellan den ursprungliga motivfärgen och
bakgrundsbelysningen. Och läget Auto
2 (Behåll varma färger) bevarar färgen
på glödlampor eller annan belysning för
bilder med en naturlig känsla av värme.

Auto 0: Behåll vit (minska varma
färger)

Auto 1: Normal

Auto 2: Behåll varma färger

BÄTTRE

ANVÄNDBARHET
Lutningsbar monitor, pekskärm och SnapBridge –
vår toppmodell i DX-format är optimerad för användbarhet

Högupplöst, vinklingsbar LCD-pekskärm
på 8 cm/3,2 tum med 2 359 000 punkter

Optisk sökare som ger den bredaste
betraktningsvinkeln någonsin

D500 har också en 8 cm (3,2 tum) stor,
vinklingsbar LCD-pekskärm på
2 359 000 punkter som är mycket responsiv
och underlättar vid fotografering från
höga och låga vinklar. När du fotograferar
i Livevisningsläget kan du använda
pekskärmen för att ställa in fokuspunkt,
utlösa slutaren och hämta förinställda
värden för spotmätning av vitbalans
baserat på det valda området i bildrutan.
Den högupplösta skärmen gör det även
enkelt att bläddra bland och välja ut viktiga
bilder, och att på direkten ange IPTC och
information om upphovsrätt.

D500 har en
optisk sökare
som möjliggör
motivföljning i
realtid, utan den
tidsfördröjning
som kan uppstå
med elektroniska
sökare. Sökaren har även den bredaste
betraktningsvinkeln av alla D-SLRkamerorna i sin klass*: ca 30,8°.
*Den 5 januari 2016, av alla D-SLR-kameror med en bildsensor
i storleken APS-C.

Dubbla minneskortsfack med stöd för
höghastighetsformat

DX-flexibilitet: har det som krävs

Ledande styrning

D500 är som ett småsyskon till D5,
så du kan lita på att den presterar när
du vill fotografera i extrema miljöer.
Ett tåligt metallchassi med slitstark
magnesiumlegering och delar av
kolfiber ger ett lätt och hållbart, helgjutet
kamerahus med ett djupt grepp som gör
det enklare att hålla. Alla fogar, knappar och
rattar är vädertåliga. En energisparande
design gör att du kan ta maximalt
antal bilder mellan batteriladdningarna.
Flerfunktionsbatteripack MB-D17 (tillval)
har stöd för tre olika batteriströmkällor
och gör det även lättare att hantera
kameran vid vertikal
fotografering. Och
den högpresterande
slutaren har testats
för 200 000 cykler.

D500 har kontroller som påminner om de
på D5, däribland en sekundärväljare som
kan användas för att välja fokuspunkt. Den
är Nikons första D-SLR-kamera i DX-format
med belysta knappar, så att den är enklare
att hantera i mörker.

Två kortplatser (en för XQD-kort och
en för SD UHS II-kort) hanterar enkelt
D500:s otroliga bildhastigheter och ser
till att bufferten rensas omedelbart, så att
kameran är redo för nästa serietagning.
Det går att använda båda typerna av
minneskort samtidigt och det finns
även flera inspelningsalternativ. Du kan
fylla två hela kort med unika data, spara
samma data på två kort för omedelbar

Håll kameran uppkopplad mot en smartphone
eller surfplatta med SnapBridge
D500 är Nikons första D-SLR som är kompatibel
med SnapBridge. Den här smarta Nikon-appen
använder Bluetooth®* lågenergiteknik (BLE) för
att upprätthålla en konstant anslutning mellan
kameran och en smartphone eller surfplatta utan att dra mycket
energi**. Nu kan du automatiskt synkronisera bilder till din
smartphone eller surfplatta när du fotograferar utan att kamerans
batteri blir lidande. Du kan även styra viktiga kamerafunktioner
från din smartphone eller surfplatta och enkelt geotagga bilderna.
Varje gång du åker till en ny plats uppdaterar SnapBridge
automatiskt kameran med lokal tid och UTC-tid via GPSinformation från din smartphone eller surfplatta, så att bilderna
sorteras i datumordning oavsett hur många tidszoner du reser
genom. D500 har inbyggd NFC-kapacitet, vilket innebär att det
är lätt att ansluta kameran till en smartphone eller surfplatta***
första gången du ska aktivera SnapBridge.
Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. All
användning av sådana varumärken av Nikon Corporation sker under licens.
** Kompatibel iPhone och/eller iPad och iPod, eller smartphones eller surfplattor med
AndroidTM.
***NFC är endast kompatibelt med Android. Smartphones eller surfplattor måste ha
stöd för NFC.
*

säkerhetskopiering eller spara RAW och
JPEG samtidigt på olika kort. Det går även
att föra över data från det ena kortet till det
andra och välja fack för filminspelning efter
hur mycket utrymme som finns kvar på
varje kort.

Automatisk bildöverföring
•Ställ in storleken på överförda bilder
•Filmer måste överföras via
SnapBridge-appen

Titta på bilderna med en smart enhet
Du kan titta på bilder som finns på
kameran även om den är av

Använd information om plats
och datum/tid
•Bädda in platsinformation från en
smart enhet
•Synkronisera kameran med
tidszon och tidsinformation på en
smart enhet

Automatisk uppladdning till
NIKON IMAGE SPACE
Bilderna förs över till en smart
enhet och kan laddas upp
automatiskt
Smart enhet
SnapBridge-app

Fjärrfotografering
Fota på håll med en smart enhet
och automatisk bildöverföring

Bädda in information om
upphovsrätt
Bädda in upp till två typer av
information, t.ex. upphovsrätt och
exponeringsinställningar

AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR

AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR

NIKKORs arv: lås upp D500:s
sanna potential
Precis som alla D-SLR från Nikon fungerar
D500 bäst tillsammans med något av de
legendariska NIKKOR-objektiven, som ger
ojämförbar klarhet och mångsidighet. Ingen
kan mäta sig med NIKKORs arv – det finns
en anledning till att mer än 95 miljoner
objektiv har sålts hittills.

© Go Yamagata

© Marcel Lämmerhirt

AF DX Fisheye-NIKKOR 10.5mm f/2.8G ED © Todd Owyoung

AF DX Fisheye-NIKKOR
10.5mm f/2.8G ED

AF-S DX NIKKOR
35mm f/1.8G

AF-S DX NIKKOR 10-24mm
f/3.5-4.5G ED

AF-S DX Micro NIKKOR
85mm f/3.5G ED VR

Nikons första fisheyeobjektiv i DX-format är ett fast
ultravidvinkelobjektiv 10,5 mm som
ger en bildvinkel på 180 grader.
Det går att fokusera vid 14 cm och
alternativen för skärpedjupet är
oändliga.

Detta fasta DX-objektiv har en stor
bländare på f/1,8, vilket ger en ljus
sökarbild och otrolig prestanda i
svagt ljus. Ger hög upplösning och
kontrast med tyst AF.

Skapa imponerande
landskapsbilder, dramatiska
arkitekturbilder eller detaljerade
bilder av gatuvyer och rymliga
interiörer. Med tre asfäriska
linselement och två ED-linselement
(extra låg färgspridning) ger det här
ultravidvinkelobjektivet med zoom
bilder med otrolig upplösning och
kontrast.

Kompakt och lätt makroobjektiv
i DX-format som klarar av
avbildningsskalan 1:1 med otroligt
fin textur och detaljrikedom. Nikons
andra generationens VR förser både
sökaren och sensorn med stadiga
bilder, till och med vid handhållen
fotografering.

AF-S NIKKOR
70-200mm f/4G ED VR

AF-S NIKKOR
80-400mm f/4.5-5.6G ED VR

AF-S NIKKOR
200-500mm f/5.6E ED VR

AF-S NIKKOR
300mm f/4E PF ED VR

Använd D500 med detta
teleobjektiv i FX-format så kommer
du ännu närmre motivet tack vare
beskärningsfaktorn på 1,5×. Det
här objektivet har en konstant
f/4,0-bländare och ett klassiskt
zoomomfång för rese-, djurlivs-,
sport- och bröllopsfotografering.
Nikons hyllade VR-system gör
det möjligt att fotografera med
slutartider som är upp till fyra steg
längre.

Använd D500 med objektivet AF-S
NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G
ED VR så motsvarar bildvinkeln i
teleinställningen den som finns i en
D-SLR-kamera i FX-format som har
ett 600 mm teleobjektiv.

Det här superteleobjektivet i FXformat ger otrolig räckvidd i alla
situationer. Med en konstant
bländare på f/5,6, Nikons VRsystem och SPORT VR för stabil
fotografering i farten är det här
objektivet perfekt för motiv från
djurlivet eller motorsporten – till
och med flygande motiv. Den
elektromagnetiskt styrda bländaren
ger rätt exponering under snabba
bildserier.

Kompakt, kraftfullt fast teleobjektiv
i FX-format. Ett Phase Fresnelelement minskar storleken och
vikten markant, utan att offra
bildkvaliteten, vilket gör detta till
det perfekta teleobjektivet för resor
och uppdrag. Fluorskiktet stöter
bort vatten, damm och smuts och
gör objektivet tåligare ute i fält.

ANDRA TILLBEHÖR

SYSTEMTABELL
NIKKOR-OBJEKTIV

BLIXTAR
SD-9 högpresterande
batteripack

SÖKARTILLBEHÖR

SB-5000 Speedlight

DG-2 sökarlupp

DR-5 vinkelsökare

DK-18 sökaradapter

SB-5000 Speedlight
SB-910 Speedlight

SB-910 Speedlight
SB-700 Speedlight

DK-17F Sökarokular
med fluorskikt*

SB-700 Speedlight

SB-500 Speedlight

DK-19 ögonmussla
av gummi

DK-17A imskyddat
sökarokular

SB-300 Speedlight
SB-500 Speedlight
SC-28, 29 TTLfjärrstyrningskabel

DIGISCOPING-TILLBEHÖR

DK-17C korrektionslins (-3,
-2, 0, +1, +2 m -1)

SB-300 Speedlight

FJÄRRKONTROLL OCH GPSTILLBEHÖR

FSA-L2 Fieldscope-fäste
för digital SLR-kamera

ML-3 fjärrkontrollsats med
modulerat infrarött ljus

SU-800 kontrollenhet för
trådlös blixt (Speedlight)

R1C1 blixtsystem (Speedlight) för
närbildsfotografering, inklusive
kontrollenhet

MIKROFONER

D500 är fullständigt kompatibel med
Nikons hyllade iTTL/Creative Lighting
System och Nikons nya avancerade
trådlösa blixt med radiostyrning. Det
innebär att kameran är enkel att använda
med blixtar som proffsblixten SB-910,
den kompakta SB-700 eller SB-5000
som använder radiostyrningsteknik. I
kombination med sändaren/mottagaren
WR-R10 (tillval) kan D500 styra och
trådlöst utlösa upp till sex grupper med
SB-5000-enheter från ett annat rum, runt
hörn eller utomhus i starkt solljus.

Snabb trådlös överföring
För högpresterande trådlös överföring av
filer vid hastigheter upp till 866,7 Mbit/
sek på ett avstånd på upp till 200 m kan
du använda D500 med den trådlösa
sändaren WT-7A (tillval). Sändaren
monteras på kamerans gränssnittskontakt
och drivs av kamerahuset. Den hanterar
Accesspunkts-, HTTP- och FTPanslutningar och gör det dessutom
möjligt att utlösa flera kameror
samtidigt. Fjärrstyrd kontroll över
kamerainställningarna och Livevisning
är möjligt i HTTP-läge eller via en dator
där programvaran Nikon Camera Control
Pro 2* är installerad. I HTTP-läget kan
du använda valfri webbläsare, även
på en smartphone eller surfplatta, för
fjärrstyrning via en trådlös anslutning eller
Ethernet-anslutning via kabel.

MC-22A trådutlösare
ME-W1 trådlös mikrofon
MC-21A förlängningskabel

NÄTADAPTRAR, BATTERIER OCH LADDARE
EN-EL15
uppladdningsbart
litiumjonbatteri*

WR-1 trådlös
fjärrkontroll

WR-1 trådlös
fjärrkontroll

MC-23A
sammankopplingskabel
MC-36A
trådutlösare

EP-5B
strömkontakt

2-poliga fjärrtillbehör

Adapterkabel MC-25A

MB-D17
flerfunktionsbatteripack

Åtta batterier i R6/
AA-storlek**

GPS-enhet**

MH-26a batteriladdare
Smart enhet**
(iOS, Android OS)

HDMI-kabelklämma*

HÖRLURAR

HDMI-ingång för video**

Smart enhet**
(iOS, Android OS)

USB-kabelklämma

XQD-minneskortsläsare**
SD-minneskortsläsare**

XQD-minneskort**
SD-minneskort**

Skrivare**

UC-E22 USB-kabel*

Hörlurar**

ViewNX-i††
LAN-kabel**

EN-EL15 uppladdningsbart
litiumjonbatteri*

VÄSKA

MC-23A
sammankopplingskabel

DATORTILLBEHÖR

SnapBridge†
EN-EL18a/EN-EL18
uppladdningsbart
litiumjonbatteri

ML-3 fjärrkontrollsats
med modulerat infrarött
ljus

MC-25A Adapterkabel

APP FÖR SMARTA
ENHETER

BL-5 lucka för batterifack

TV- OCH
VIDEOTILLBEHÖR

MC-DC2 trådutlösare

MC-35 GPS-adapterkabel

EH-5b nätadapter

MC-30A
trådutlösare
MC-22A
trådutlösare

GP-1A
GPS-enhet

MH-25a*/MH-25
batteriladdare

HC-E1 HDMI-kabel
(typ C-kontakt  typ
A-kontakt)

*Versionsuppdatering krävs för Camera Control Pro 2 (version
2.23.0 eller senare).

WR-T10 trådlös
fjärrkontroll

WR-adapter WR-A10

Utökad batterilivslängd
Om du använder D500 på en plats där det
inte finns pålitlig strömförsörjning utökar
flerfunktionsbatteripacket MB-D17 hanteringstiden. Det möjliggör även mer balanserad, bekväm hantering vid fotografering i
stående format. Enheten har en alternativ
avtryckare, multiväljare och AF-startknappar
för användning när kameran hålls i vertikalt
fotograferingsläge, liksom en extra uppsättning huvud- och sekundärrattar. Den
kan drivas av Nikons litiumjonbatteri ENEL15 eller sex standardbatterier i AA-storlek. Vid användning av batteriadaptern BL-5
(tillval) kan MB-D17 även drivas av Nikons
litiumjonbatterier av typen EN-EL18/
EN-EL18a.

WR-R10 trådlös
fjärrkontroll

MC-30A trådutlösare

ME-1 stereomikrofon

WR-R10 trådlös fjärrkontroll

WR-adapter WR-A10

MC-36A trådutlösare

SB-5000 Speedlight

SB-5000 (tillval) fäst på D500

Ljussätta skuggor

DK-17M sökarlupp

WT-7/A/B/C
Trådlös sändare

EP-5B strömkontakt

Capture NX-D ††
Personal
computer**

Camera Control Pro 2

EH-5b nätadapter

CF-DC8 halvmjuk väska

TV-monitor**

FTP server**

* Tillbehör som medföljer ** Produkter från andra tillverkare än Nikon † Kan hämtas från den smarta enhetens appbutik (gratis). †† Kan hämtas från Nikons webbplats (kostnadsfritt).
D500, den trådlösa sändaren WT-7/A/B/C och de trådlösa fjärrkontrollerna WR-1/ WR-R10 omfattas av United States Export Administration Regulations (EAR). Tillstånd från USA:s regering krävs endast för att exportera till följande
länder som det råder handelsförbud mot eller som kräver särskilda kontroller, i skrivande stund: Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan och Syrien.

WT-7/A/B/C trådlös sändare (tillval) fäst på
D500

MB-D17 flerfunktionsbatteripack (tillval)
fäst på D500

• Nikon förbehåller sig rätten att när som helst ändra utseendet på och specifikationerna för maskin- och programvaran som beskrivs i det här materialet utan föregående meddelande.
• Windows är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
• XQD är ett varumärke som tillhör SONY Corporation.
• SD-, SDHC- och SDXC-logotyperna är varumärken som tillhör SD-3C, LLC.
• Bluetooth® och Bluetooth-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana varumärken av Nikon Corporation sker under licens.
• Android™ är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Google Inc.
• Apple®, Apple-logotyperna, iPhone® och iPad® är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och i andra länder.
• IOS är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Cisco Systems Inc. i USA och i andra länder och används under licens.
• PictBridge är ett varumärke.
• HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing, LLC.
• Wi-Fi® och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance®.
• N-Mark är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och i andra länder.
• Övriga produkter och varunamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.
• Sökarbilder och bilder på LCD-monitorer och andra monitorer i det här materialet är simulerade

Kameratyp
Objektivfäste
Effektiv bildvinkel

Digital spegelreflexkamera
Nikon F-fattning (med AF-koppling och AF-kontakter)
Nikon DX-format, brännvidden i 35 mm-format [135] motsvarar ca 1,5× brännvidden hos
objektiv med bildvinkel i FX-format
Effektiva pixlar
20,9 miljoner
Bildsensor
23,5 × 15,7 mm CMOS-sensor
Totalt antal pixlar
21,51 miljoner
System för dammreducer- Rengöring av bildsensorn, referensdata för borttagning av damm i bilden (programvaran
ing
Capture NX-D krävs)
Bildstorlek (pixlar)
• DX (24 × 16) bildområde: 5 568 × 3 712 [Large], 4 176 × 2 784 [Medium], 2 784 × 1 856 [Small]
• 1,3× (18 × 12) bildområde: 4 272 × 2 848 [Large], 3 200 × 2 136 [Medium], 2 128 × 1 424 [Small]
• Fotografier med bildområde i DX-format tagna vid filminspelning: 5 568 × 3 128 [Large],
4 176 × 2 344 [Medium], 2 784 × 1 560 [Small] • Fotografier med bildområde på 1,3× tagna
under filminspelning: 4 272 × 2 400 [Large], 3 200 × 1 800 [Medium], 2 128 × 1 192 [Small]
• Fotografier tagna under filminspelning med en bildstorlek på 3 840 × 2 160: 3 840 × 2 160
Lagring - filformat
• NEF (RAW): 12- eller 14-bitars (förlustfri komprimering, komprimerad eller okomprimerad);
stor, medelstor och liten storlek finns (medelstora och små bilder lagras med ett bitdjup på
12 bitar med förlustfri komprimering) • TIFF (RGB) • JPEG: kompatibel med JPEG-Baseline
med låg (ca 1:4), normal (ca 1:8) eller hög (ca 1:16) komprimering; komprimering med
optimal kvalitet finns • NEF (RAW) + JPEG: varje fotografi lagras i både NEF-format (RAW)
och JPEG-format
Picture Control-system Standard, Neutral, Mättade färger, Monokrom, Porträtt, Landskap, Jämn; valda Picture
Control-inställningar kan ändras, anpassad Picture Control kan sparas
Lagringsmedier
XQD-minneskort, SD-minneskort (Secure Digital) och UHS-II-kompatibla SDHC- och
SDXC-minneskort
Dubbla kortfack
Korten kan användas för lagring eller säkerhetskopiering, eller för separat lagring av NEF
(RAW)- och JPEG-bilder; bilder kan kopieras mellan korten
Filsystem
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Sökare
Spegelreflexsökare med pentaprisma i ögonnivå
Sökartäckning
• DX (24×16) bildområde: ca 100 % horisontellt och ca 100 % vertikalt
• 1,3× (18×12) bildområde: ca 98 % horisontellt och ca 98 % vertikalt
Förstoring
Ungefär 1,0× (50 mm f/1.4 objektiv vid oändlighet, -1,0 m-1)
Ögonpunkt
16 mm (-1,0 m-1, från mitten av sökarokularet)
Dioptrijustering
-2 till +1 m-1
Mattskiva
BriteView Clear Matte Mark II-skärm av typ B med fokuseringsramar för AF-område
(kompositionsrutnät kan visas)
Spegel
Snabbt återgående
Förhandsgranskning av När knappen för förhandsgranskning av skärpedjup trycks ned bländar objektivet ned till ett
skärpedjup
värde som väljs av användaren (läge A och M) eller av kameran (läge P och S)
Objektivbländare
Omedelbart återgående, elektroniskt styrd
Kompatibla objektiv
Kompatibel med AF NIKKOR-objektiv, inklusive G-, E- och D-objektiv (begränsningar gäller vissa PCobjektiv) och DX-objektiv, AI-P NIKKOR-objektiv och icke-CPU-Al-objektiv (endast lägena A och M),
IX-NIKKOR-objektiv. Objektiv för F3AF och icke-Al-objektiv kan inte användas
Den elektroniska avståndsmätaren kan användas tillsammans med objektiv med maximal bländare
på f/5,6 eller större (den elektroniska avståndsmätaren stödjer 15 fokuspunkter med objektiv med
maximal bländare på f/8 eller större, av vilka 9 punkter kan väljas)
Slutartyp
Elektroniskt styrd, vertikalt rörlig mekanisk skärpeplansslutare, elektronisk slutare för
främre ridå tillgänglig i utlösarläge med uppfälld spegel
Slutartid
1/8 000 till 30 sek. i steg om 1/3, 1/2 eller 1 EV, bulb, tid, X250
Blixtsynkhastighet
X = 1/250 sek., synkroniseras med slutaren vid 1/250 sek. eller längre
Utlösarlägen
S (enkelbild), CL (långsam serietagning), CH (snabb serietagning), Q (tyst läge), QC (tyst
serietagning),
E (självutlösare), MUP (uppfälld spegel)
Bildmatningshastighet CL: 1 till 9 bps, CH: 10 bps, QC: 3 bps
Självutlösare
2 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek.; 1–9 exponeringar med intervall om 0,5, 1, 2, eller 3 sek.
Exponeringsmätning
TTL-system för exponeringsmätning med en RGB-sensor som har cirka 180 000 pixlar
Mätningsmetod
• Matris: 3D-färgmatrismätning III (objektiv av typ G, E och D), färgmatrismätning III
(övriga CPU-objektiv), färgmatrismätning med icke-CPU-objektiv om användaren anger
objektivinformation
• Centrumvägd: 75 % vikt ges till en cirkel med 8 mm diameter i bildens mitt (6, 10 eller 13 mm
cirkel kan även användas), eller viktning efter hela bildytans genomsnitt (när icke-CPUobjektiv används: 8 mm cirkel)
• Spot: Mäter en cirkel på 3,5 mm (ca 2,5 % av bildytan) i mitten av den valda fokuspunkten (i
fokuspunkten i mitten om icke-CPU-objektiv används)
• Högdagervägd: Tillgängligt med objektiv av typen G, E och D
Mätområde (ISO 100,
• Matrismätning eller centrumvägd mätning: -3 till 20 EV • Spotmätning: 2 till 20 EV
f/1,4-objektiv, 20 °C)
• Högdagervägd mätning: 0 till 20 EV
Koppling av
Kombinerad CPU och AI
exponeringsmätare
Exponeringslägen
Programautomatik med flexibelt program (P); slutartidsstyrd automatik (S); bländarstyrd
automatik (A); manuell (M)
Exponeringskompensation Exponeringsvärde –5 till +5 i 1/3, 1/2 eller 1 exponeringssteg
Exponeringslås
Ljusstyrka låst vid avläst värde
ISO-känslighet
ISO 100 till 51 200 i steg om 1/3, 1/2 eller 1 EV, med möjlighet att välja värden på cirka 0,3,
(rekommenderat
0,5, 0,7 eller 1 EV (motsvarande ISO 50) under ISO 100 eller ca 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 eller 5 EV
exponeringsindex)
(motsvarande ISO 1 640 000) över ISO 51 200, automatisk ISO-känslighet kan användas
Aktiv D-Lighting
Auto, extra hög, hög, normal, låg eller av
Autofokus
Multi-CAM 20K-sensormodul för autofokus med TTL-fasdetektering, finjustering och 153
fokuspunkter (inklusive 99 sensorer av korstyp och 15 sensorer som stöder f/8), 55 av dessa (35
sensorer av korstyp och 9 sensorer som stöder f/8) kan väljas
Autofokussystemets
-4 till 20 EV (ISO 100, 20 °C)
arbetsintervall
Objektivservo
• Autofokus (AF): enpunkts servo-AF (AF-S), kontinuerlig servo-AF (AF-C), förutsägande
fokusföljning som aktiveras automatiskt utifrån motivets position
• Manuell fokusering (M): elektronisk avståndsmätare kan användas
Fokuspunkt
153 fokuspunkter, av dessa kan 55 eller 15 väljas

AF-områdeslägen

Enpunkts-AF, dynamiskt AF-område med 25, 72 eller 153 punkter, 3D-följning, grupperat
AF-område, automatiskt AF-område
Du kan låsa fokuseringen genom att trycka ned avtryckaren halvvägs (enpunkts servo-AF) eller
genom att trycka ned mitten av sekundärväljaren
Blixtstyrning
TTL: i-TTL-blixtkontroll med RGB-sensor på ca 180 000 pixlar; i-TTL-balanserad
upplättningsblixt för digitala SLR-kameror används med matrismätning, centrumvägd
mätning och högdagervägd mätning, i-TTL-standardupplättningsblixt för digitala SLRkameror med spotmätning
Blixtlägen
Synk på främre ridån, långsam synk, synk på bakre ridån, röda ögon-reducering, röda ögonreducering med långsam synk, långsam synk på bakre ridå, av; stöd för automatisk FP med
höghastighetssynk
Blixtkompensation
Exponeringsvärde –3 till +1 i 1/3, 1/2 eller 1 exponeringssteg
Blixt klar-indikator
Tänds när den extra blixtenheten är helt laddad; blinkar när blixten har utlösts med full styrka
Tillbehörssko
ISO 518-tillbehörssko med synkroniserings- och datakontakter samt säkerhetslås
Nikon Creative Lighting i-TTL-blixtkontroll, avancerad trådlös blixt (optisk styrning/radiostyrning), automatisk FP
System (CLS)
med höghastighetssynk, modelleringsljus, FV-lås, enhetlig blixtstyrning, färginformation
från blixt och AF-hjälplampa för flerpunkts-AF
Synkterminal
ISO 519-synkterminal med låsgänga
Vitbalans
Auto (3 typer), glödlampa, fluorescerande (7 typer), direkt solljus, blixt, molnigt, skugga,
manuellt förinställt värde (upp till 6 värden kan sparas, spotmätning av vitbalans tillgänglig
under livevisning), välj färgtemperatur (2 500 till 10 000 K), samtliga med finjustering
Gafflingstyper
Exponering, blixt, vitbalans och ADL
Livevisningslägen
C (livevisningsläge för stillbilder), 1 (livevisningsläge för filmer)
Objektivservo med
• Autofokus (AF): enpunkts servo-AF (AF-S), aktiv servo-AF (AF-F)
livevisning
• Manuell fokusering (M)
AF-områdeslägen
Ansiktsprioriterande AF, brett AF-område, normalt AF-område, motivföljande AF
Autofokus
Kontrastdetekterande AF var som helst i bilden (kameran väljer fokuspunkt automatiskt när
ansiktsprioriterande AF eller motivföljande AF har valts)
Filmmätning
TTL-exponeringsmätning via huvudbildsensorn
Filmmätningsmetod
Matrismätning, centrumvägd mätning eller högdagervägd mätning
Bildstorlek (pixlar) och
• 3 840 × 2 160 (4K UHD); 30p (progressiv), 25p, 24p • 1 920 × 1 080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p • 1
bildhastighet
280 × 720; 60p, 50p
Faktisk bildhastighet för 60p, 50p, 30p, 25p och 24p är 59,94; 50; 29,97; 25 och 23,976 bps;
Hhög kvalitet tillgänglig i alla bildstorlekar, normal kvalitet tillgänglig i alla bildstorlekar
utom 3 840 × 2 160
Filformat
MOV
Videokomprimering
Avancerad videokodning H.264/MPEG-4
Ljudinspelningsformat
Linjär PCM
Ljudinspelningsenhet
Inbyggd eller extern stereomikrofon, justerbar känslighet
ISO-känslighet
• Exponeringsläge P, S och A: Automatisk ISO-känslighet (ISO 100 till Hög 5) med valbar övre
gräns
• Exponeringsläge M: Automatisk ISO-känslighet (ISO 100 till Hög 5) med valbar övre gräns;
manuellt valt (ISO 100 till 51 200 i steg om 1/3, 1/2 eller 1 EV) med ytterligare valbara alternativ
motsvarande ca 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 eller 5 EV (motsvarande ISO 1 640 000) över ISO 51 200
Aktiv D-Lighting
Extra hög, hög, normal, låg eller av
Maxlängd
29 min. 59 sek.
Övriga filmalternativ
Indexmarkering, timelapse-film, elektronisk vibrationsreducering
Monitor
Lutningsbar, tryckkänslig TFT-LCD-skärm på 8 cm/3,2 tum med ca 2 359 000 punkter (XGA),
170 graders betraktningsvinkel, ca 100 % sökartäckning och manuell reglering av monitorns
ljusstyrka
Bildvisning
Helskärms- och miniatyrbildsvisning (4, 9 eller 72 bilder) med visningszoom, filmvisning,
bild-/filmspel, histogramvisning, högdagrar, fotoinformation, visning av platsdata,
automatisk bildrotering, bildklassning samt inbäddning och visning av IPTC-information
USB
SuperSpeed USB (USB 3.0 Micro-B-kontakt), anslutning till inbyggd USB-port rekommenderas
HDMI-utgång
HDMI-kontakt typ C
Ljudingång
Ministereokontakt (3,5 mm diameter, strömförsörjning via plug-in stöds)
Ljudutgång
Ministereokontakt (3,5 mm i diameter)
10-polig tillbehörskontakt Kan användas för att ansluta fjärrkontroll (tillval), den trådlösa fjärrkontrollen WR-R10 (kräver
WR-adaptern WR-A10) eller WR-1, GPS-enheten GP-1/GP-1A eller en GPS-enhet som är
kompatibel med NMEA0183 version 2.01 eller 3.01 (kräver adapterkabeln MC-35 GPS och en
kabel med 9-polig kontakt av D-sub-typ)
Trådlösa standarder
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Autentisering
Öppet system, WPA2-PSK
Kommunikationsprotokoll Bluetoothspecifikation version 4.
för Bluetooth
NFC-funktion
NFC Forum, typ 3-tagg
Språk som stöds
Arabiska, bengali, bulgariska, danska, engelska, finska, franska, grekiska, hindi,
indonesiska, italienska, japanska, kinesiska (förenklad och traditionell), koreanska,
marathi, nederländska, norska, persiska, polska, portugisiska (Portugal och Brasilien),
rumänska, ryska, serbiska, spanska, svenska, tamil, telugu, thai, tjeckiska, turkiska, tyska,
ukrainska, ungerska, vietnamesiska
Batteri
Ett uppladdningsbart litiumjonbatteri av typen EN-EL15
Batteripack
Flerfunktionsbatteripack MB-D17 (tillval) med ett uppladdningsbart litiumjonbatteri ENEL18a eller EN-EL18 (säljs separat), ett uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL15 eller åtta
R6/AA-batterier (alkaliska batterier, Ni-MH- eller litiumbatterier). Lucka för batterifacket
BL-5 krävs när uppladdningsbara litiumjonbatterier EN-EL18a eller EN-EL18 används
Nätadapter
Nätadapter EH-5b, kräver strömkontakt EP-5B (säljs separat)
Stativgänga
1/4 tum (ISO 1 222)
Mått (B × H × D)
Cirka 147 × 115 × 81 mm
Vikt
Ca 860 g med batteri och XQD-minneskort, men utan kamerahuslock, ca 760 g (endast
kamerahuset)
Driftmiljö
Temperatur: 0–40 °C, luftfuktighet: högst 85 % (ingen kondensation)
Medföljande tillbehör
EN-EL15 uppladdningsbart litiumjonbatteri, MH-25a batteriladdare, DK-17F fluorbelagt
(kan variera efter land och sökarokular, UC-E22 USB-kabel, USB-kabelklämma, HDMI-kabelklämma, AN-DC17
område)
kamerarem, BF-1B kamerahuslock
Fokuslås

Specifikationerna och utrustningen kan komma att ändras utan någon förvarning eller förpliktelse från tillverkaren. Maj 2016
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